
TVM Nieuws!  

De zomer heeft zijn intrede gedaan! Het tennisseizoen is alweer in volle gang en de banen liggen er 

weer strak bij (Maandagmiddagploeg: wederom bedankt voor dit goede werk!).  

 

Het Pinkstertoernooi was een groot succes: prachtig weer, leuke partijen, gezelligheid op het terras 

en een heerlijk buffet dat door de deelnemers zelf was verzorgd. Een mooi voorbeeld van onze 

‘vereniging’! 

In deze TVM Nieuws!: 

1. Jubileumactiviteiten 

2. Pinnen 

3. Zomertennis 

4. Betaling contributie (herinnering) 

5. Vervanging lampen buitenbanen 

6. AVG: bescherming persoonsgegevens van leden 

 

1. Jubileumactiviteiten 

De jubileumreceptie en het jubileumfeest op 10 maart waren een groot succes. Voor de maand juli 

kun je alvast de volgende jubileumactiviteiten in de agenda zetten: 

 

Zaterdag 7 juli ’s avonds:  

- vanaf 19.00 uur: Vrijwilligers-BBQ voor alle vrijwilligers die onze club een warm hart toedragen  

- vanaf 20.30 uur: De Grote Jubileum Pubquiz: voor jong en oud met o.a. vragen over onze rijke 

clubhistorie 

 

Zaterdag 14 juli van 15.00 – 21.00 uur: Jeugdjubileum 

Met ’s middags een tennisclinic en aansluitend een BBQ, (alcoholvrije) cocktailbar en dansen en 

chillen samen met een DJ. 

 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het organiseren van een clinic rolstoeltennis i.s.m. de KNLTB. Dit om 

zowel validen als invaliden kennis te laten maken met deze sport. Momenteel hebben we al een 

succesvolle rolstoeltennisser in ons midden (Maarten ten Hofte) en we bieden ook andere invalide 

sporters graag de mogelijk om bij TVM te komen tennissen. Maarten is onlangs nog winnaar 

geworden van het Knokke Zoute Junior Open Roller-tennistoernooi. Maarten, gefeliciteerd en ga zo 

door! 

 

2. Pinnen 

M.i.v. dit zomerseizoen kan bij TVM in de kantine uitsluitend nog gepind worden. Deze overgang is 

vrijwel geruisloos verlopen en het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen van zowel 

kantinegasten als van de leden die bardienst draaien. 

 

Voor kinderen die snoep en ijs willen kopen is er de mogelijkheid om gepast contact te betalen. 

Instructies hierover voor het barpersoneel staan voor de kassa aangeplakt. 

 

3. Zomertennis 



 

In de maanden juli en augustus kunnen mensen die kennis willen maken met tennissen en onze club 

voor slechts € 30,00 onbeperkt bij ons komen tennissen. Aanmelden kan via 

leden@tvdemossendam.nl Ken je mensen in je omgeving die hier gebruik van willen maken maak zie 

hier dan attent op. Zegt het voort! 

 

4. Betalen contributie (herinnering) 

De contributie voor TV de Mossendam wordt net als vorig jaar geïnd door KNLTB.Collect. Aan het 

begin van het seizoen heeft ieder lid een e-mail van KNLTB.Collect ontvangen op basis waarvan de 

contributie via automatische incasso of iDEAL ineens of gespreid kan worden voldaan. Heb je je 

contributie nog niet voldaan wil je deze e-mail er dan even bij zoeken en dat alsnog doen? Heb je de 

e-mail niet meer stuur dan even een e-mail naar penningmeester@tvdemossendam.nl . 

 

5. Vervangen lampen buitenbanen 

De lampen van de buitenbanen zijn aan vervanging toe. Binnenkort zal dit gaan gebeuren en zal er 

tegelijk onderhoud plaatsvinden aan de lichtbakken. Als bijdrage in de kosten zal TV de Mossendam 

maar liefst € 2.000,- ontvangen van het Schoolfeestfonds, waarvoor onze hartelijke dank! Door deze 

investering kunnen we de komende jaren weer in goed licht ’s avonds tennissen. 

 

6. AVG: bescherming persoonsgegevens van leden  

Vanaf 25 mei 2018 gelden strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming 

persoonsgegevens) is op deze datum vervangen door de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor 

iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging. 

TVM zal ervoor gaan zorgen dat de regels van de AVG worden nageleefd. We moeten onder andere 

in kaart brengen hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het om vragen als: welke 

gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met deze gegevens en wat doet de vereniging om ze te 

beschermen? Je kunt ervan uitgaan dat er zorgvuldig met ledendata wordt omgegaan en dat alleen 

voor specifieke doeleinden en met een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens van leden worden 

gedeeld; bijvoorbeeld (en vooral) met de KNLTB. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste 

gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens die 

noodzakelijk zijn om de competitie en toernooien te kunnen organiseren. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de benodigde aanpassingen, communicatie en een 

privacyverklaring. Uiteraard informeren we jullie als leden over de stappen die in dit proces van 

belang zijn. 

Soms is begrip, hulp of toestemming van onze leden nodig. Wij rekenen op je medewerking! Want 

goede borging van privacy is zaak van ons allemaal! 

 

Wil je TVM Nieuws! niet meer ontvangen maak dat dan kenbaar door een e-mail te sturen naar 

secretaris@tvdemossendam.nl 

 

mailto:leden@tvdemossendam.nl
mailto:penningmeester@tvdemossendam.nl
mailto:secretaris@tvdemossendam.nl

